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Când în Nr. 235 alu foiei noa- 
țre amti vorbită în primulu ar ti culă 
despre năpăstuirea poporului ro
mânii din Bucovina, amu c|isu că 
în lupta de cutropire a elementului 
românii se distingă mai cu semă 
Polonii, Jidovii și Rutenii.

Se vede înse că ne-amu înșe
lată afirmândă numai atâta, căci 
nici nu eșise de sub pressă acelu 
numeru din „Gazetă“ și o tele
gramă din Cernăuți s’a și grăbită 
a ne dovedi, că și o parte din 
poporațiunea germană, classa in
teligentă, n’are gânduri mai bune 
cu elementulă românescă, ca cele 
trei neamuri amintite.

In același numără amă publi
cată la ultime sciri cuprinsulă te
legramei din vorbă, care ne aducea 
surprincfetorea veste despre ună 
protestă ală profesoriloră germani 
dela universitatea din Cernăuți în 
contra folosinței limbei românesc!. 
Etă cum stă lucrulă:

Rectoră ală universității este 
profesorulă română dela facultatea 
teologică Constantină Popovicl. 
Ca rectoră represintă în dieta Bu
covinei interesele universității. La 
intrarea sa în cjietă a depusă ju- 
rămentulă, ca Română ce este, în 
limba românescă. Atâta a fostă 
destulă, ca se s’aprin4ă de mâ- 
niă profesorii germani dela uni
versitate și se făurescă ună pro
testă declarândă, că prin depu
nerea jurământului în limba ro
mânescă s’a călcată caracterulă 
germană ală universității.

Dușmanii limbei românesc! 
s’au grăbită a trimite foiloră din 
Viena telegrame, numindă pur
tarea românescă a rectorului „o 
manifestațiune lipsită de tactă“, 
ună „atacă națională îndreptată, 
ca multe altele, în contra carac
terului germană ală universității “, 
ba unulă din acei dușmani pune 
în „Deutsche Zeitung44 profeso

riloră germani întrebarea, că „pen
tru ce’șl alegă ei ca superioră ală 
loră pe ună Română ?“

Acestă întrebare deslegă în- 
trega enigmă. Mișcarea e por
nită în contra elementului româ
nescă, și jurămentulă nu e d.ecâtă 
ună pretextă, pentru ca se pbtă 
agita în contra vieții românescl, ce 
în timpulă din urmă a începută se 
se libereze din lanțurile în care o 
încătușase străinismulă.

Câtă vreme inteligența româ
nescă vorbea pănă și în cerculă 
familiei nemțesce, polonesce și ru- 
tenesce, nu s’aucția ridicându-se 
nici ună graiu în contra elemen
tului românescă; ac|i înse când 
graiulă românescă își reia rolulă 
ce i-se cuvine, furiile streine dau 
năvală contra lui.

Uitatu-și-au acei streini, cari se 
ridică contra graiului românescă, 
că poporațiunea băștinașă a țării 
e cea românescă? Uitatu-și-au, că cei 
mai mulți dintre ei suntă venițl 
de erl de alaltaeri în Bucovina? 
Uitatu-șl-au, că partea cea mai 
mare din sarcinile țerii le duce 
pe umeri elementulă românescă ? 
Uitatu-și-au că cei mai mulți din
tre ei își datorescă esistența loră 
în cea mai mare parte muncei 
poporului românescă?

Și cu tăte acestea se nu se 
potă folosi ună Română de gra
iulă seu românescă, în țera sa și 
în afacerile sale nu numai private, 
cum a considerată rectorulă uni
versității cestiunea din vorbă, der 
chiar și în afaceri publice, cum 
prescrie chiar și legile fundamen
tale austriaco?

Și apoi în cele din urmă, de 
unde și pănă unde îș! arogă Uni
versitatea din Cernăuți dreptulă 
de a propaga spiritulă esclusivistă 
germană ?

Românii bucovineni datori 
suntă se facă pe dușmanii loră a 
înțelege, că se găsescă în mijlo- 

culă elementului românescă, și se 
nu cedeze nici câtă negru sub un- 
ghiă din dreptulă folosinții gra
iului românescă și peste totă din 
drepturile naționale rbmânesci.

Destulă au fostă Românii bu
covineni nicovala ciocanului stră
ină. E timpulă acum se’șl strângă 
rândurile și se sfarme uneltirile 
streine!

CorespoHflența „Gaz. Trans."
Viena, 5 Noemvre 1888.

Multele și desele processe de pressă, 
ce se facă diareloră românesc! în Un
garia și Transilvania, nu numai că au 
pusă în mirare cercurile streine, der au 
dată totodată ansă joumalisticei din afară 
de a se ocupa mai multă cu observarea 
„politicei naționalitățiloră din Ungaria44. 
Procederile, ce se urmeză în genere 
contra dreptului Românii oră de a-și a- 
păra interesele loră, suntă destulă de 
'mare și puternică motivă, ca jurnalele 
streine să (jică, că politica Unguriloră 
dela putere față cu naționalitățile ne
maghiare șl-a luată ună cursă, care dela 
începută e greșită.

Etă ce scrie în acestă privință foia 
vienesă „Vaterland44:

„Este cunoscută, că cu vre-o doi-trei 
ani înainte „Tribuna14 a avută procesă 
de pressă, care s’a pertractată în Sibiiu, 
dovedindu-se nevinovăția acesteia; de 
atunci însă tote acusele în contra diare- 
loră românescl se așternă în Clușă, unde 
cresce buruiana șovinismului maghiară 
în modă eclatantă.

„Totă de acestă buruiană sufere și 
curtea cu jurați din Aradă. In rânduri 
au fost judecați autorii articuliloră ro
mânescl, pedepsindu-se fdrte aspru ; chiar 
generalulă Traian Doda, ală cărui piept 
e împodobită cu semnele de vitejiă în 
contra inimiciloră împăratului, a fostă 
osândită, fără a-lă lăsa să se apere, la 
închisore și bani, la cea mai mare pe- 
depsă. Curtea de casațiă i-a respinsă re- 
cursulă de nulitate ală procesului. Tot 

acelă tribunală a rânduită o altă pertrac
tare a procesului învățătorului Albu din 
Reșița. Și pentru generalulă Doda tre- 
bue să se țină o nouă pertractare.

„Decă se întrebă omulă, că ce au 
comisă acești omeni osîndițl, atunci ne 
răspunde unulă dintre cei mai de frunte 
Români, d-nulă Alex. Mocsonyi în arti- 
cululă său din „Rom. Revue44, că ei (osîn- 
diții), s’au folosită de dreptulă de liber
tate a cuvântului, nu față cu naționali
tatea maghiară, ci numai față cu actu- 
alulă guvernă ungurescă. Acusa însă a 
schimbată dreptulă acesta constituțional 
într’o crimă, a adus pe acusați înaintea 
tribunalului, pentru ca să prefacă opo- 
sițiunea îndreptățită într’o iritare și luptă 
ilegală de rassă.

„Cum au decursă lucrurile, am ară
tată cetitoriloră noștri mai înainte; cu 
tote acestea trebue să amintimă, că pro- 
curorulă de stată în cuvântarea sa con
tra articulului din „Rom. Revue44 s’a 
esprimată încurcându-se astfelu : „Decă 
nu merge altfelă, atunci trebue să stâr- 
pimă cu forța acestă buruiană (oposițiu- 
nea națională); de aceea nu judecați 
după dreptate, ci (numai) mai întâiu 
ca patrioțl maghiari (?)“. Er președintele 
tribunalului din Aradă dise unui jurată: 
„E destulă, decă inima îți este ungu
rescă, capulă d-tale să pote ocupa și cu 
alte lucruri.“(!!) D-nulă de Mocsonyi măr- 
turisesce în urma acestora, că acusele 
se baseză nu pe criteriulă obiectivă ală 
legiloră penale, ci pe insinuațiunl și ar- 
bitriurl subiective, cari suntă ună resul- 
sată ală disposițiunii sufletescl a acusato- 
riloră publici. Și erășl, că acusatorulă 
apeleză în sala tribunalului la forță și 
la posițiunile jurațiloră, elă îi provocă 
pe aceștia directă să judece nu după 
dreptate, ei după interesulă parțială po
litică și că acesta a putut’o dice acela, 
fără ca să primescă vre-o admoniare din 
partea tribunalului, pentru că însuși pre
ședintele acelui tribunală a disă, că nu
mai inima să fiă ungurescă, capulă să 
pdte ocupa și cu alte lucruri.44

„Vaterland44 afirmă părerea d-lui de 
Mocsonyi, care dice, că maghiarismulă 
dela putere cercă să stîrpescă simțulă

FOILETONULU „GAZ. TRANS.44

Unu mortii între vii.
(Novelă englesescă.)

Nicl-odată n’a avută elă visuri mai 
frumose.

După ce se tredî, se mira, că sorele 
arde și natura i-se părea așa de frumdsă 
și veselă după oribila tempestate. Ce- 
riulă fără nori, frund’sulă verde și răco- 
rosă, miresme de flori îmbătătore și pe 
fiă-care frundă trămurândă câte-ună pi
cură argintiu de plăiă.

Sir Oliver, deși nu se putu ori
enta în cătrău să apuce, încăleca roibulă 
și pleca pe calea ce i-se deschidea îna
inte. In drumulă său întâlni pe ună 
omă, care-i arăta calea cea dreptă.

Abia călări o jumătate cuartă de 
eesă și etă că i-se deschide înainte o 
frumosă câmpiă dinspre care îi venea la 
audă sunetulă argintiu ală unui clopotă, 
er în fața ei se vedea ună sată mică 
zîmbindă în strălucirea răsăririi sorelui. 
Și mai departe i-se arăta o pădure de 
sălcâml în mijloculă căreia se ridicau 
irumose pietre mormântale și statue 

albe, vestindă în tăcerea loră adâncă 
drumariloră, că loculă acesta mută e — 
cimiteră.

Cum se apropia Sir Oliver de loculă 
acesta, observă deodată o figură feme- 
escă, care tocmai în minutulă acela atârna 
de ună monumentă o cunună de flori.

„Mylady44, cj ie tremurândă tînărulă 
lordă, „m’ai îndatora forte multă, decă 
ml-ai spune numele locului acestuia.

Fata se întorse spăriată îndărătă și 
în zăpăcela ei abia putu îngâna cu te
mere numele locului.

Lordulă asemenea se cutremură pu
țină. Decă scia elă, că figura femeescă 
pe care o vădii este ună ângeră de co
pilă, de bună semă n’o agrăia. Și pote, 
că ar fi fostă și mai bine, decă nu i-ar 
fi vădută nicl-odată ochii ei albaștri ca ’ ... f
cerulă, vii și vorbitori, bu4ele ei bogate 
de colore castaniă și întregă figura ei 
minunată, ca a unei feciore din po
vești.

Oliver abia îșl veni în sine. Nu 
putea însă nici să vorbescă, nici să 
mergă mai departe.

„Ertă-mă, cjise în fine, decă-țl con
turbă plăcerile d-tale idilice ; sunt strîm- 

torată s’o facă, fiindă-că am rătăcită 
calea.

„Departe ședl d-ta?" întrebă co
pila cu versă dulce.

„De nu mă înșelă, cale de câteva 
ore de aici.44

„Și care e numele satului d-tale ?“ 
„Manfries!“
„Sir, întorce-țl roibulă îndărătă și’n 

timpă de patru ore vei fi acasă.u
„Miss, îți mulțumescă frumosă, der 

nu mă potă depărta pănă ce nu-țl voiu 
sci numele.14

„Numele meu e — Alice.44
„Ce nume frumosă.... forte frumosă 

nume.... d-șoră Alice, d-ta rîcli de mirm 
pentru încurcătura în care am ajunsă, 
eu însă mai am o rugare cătră d-ta.

„Și anume?44
„ Așă dori o flore din buchetulă ce-lă 

ai în mână."
„Bucurosă, răspunse Alice întindendă 

călărețului ună trandafiru albă.
„Mulțămescă miss.... d-ta ai venită 

aicea să culegi flori?44
„Din potrivă, am adusă flori pentru 

mormântulă maicei mele.
„D-ta, bună copilă, ai cărei ochi 

ș’acuma îți suntă plini de lacrimi, d-ta 
vii adeseori la mormântulă acesta?44

„In totă dimineța.44
„Dumnedeu cu dta, frumosă miss! 

Credă că ne vomă mai întâlni cândva în 
lume44.

Frumosă copilă s’ascunse apoi între 
salcâmi, er călărețulă, privindă înc’odată 
îndărătă, luâ drumulă în trapulă calului, 
și dându’i pinteni, mergea ca vântulă.

Tinărulă lordă era forte agitată. In 
locă de tufari, flori și munți nu vedea 
altceva înainte’i decâtă numai fața co
pilei, surîsulă ei blândă și-i audia vocea 
ei dulce, care te fermeca. Incep5 apoi 
deodată ună vechiu cântecă scoțiană.

Etă istoria pe care nu voia Oliver 
s’o spună crescătorei sale, după ce a so
sită în Manfries.

II.
Omulă adeseori se scolă altfelă de- 

cum se culcă. Și așa i-s’a întâmplată și 
lui Oliver Worsfield, care erl. adurmi 
legănată în visuri și speranțe frumose, 
er astădl s’a trecjită cuprinsă de scepti- 
cismă și de dureri sufletescl.

' înainte de răvărsatulă doriloră elă 
era îmbrăcată și ordonă să’i gătescă pe 
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de conștiință națională ală Români- 
loră, voindă a da nascere unui simță- 
mântă streinii, pe care înse Românimea 
niciodată nu va voi să-lă cunoscă. Vor- 
bindă apoi foia vienesă de calitățile 
d-lui de Mocsonyi, dice că opiniunile a- 
cestuia dau unii pond! destulă de mare 
în cumpăna dreptății și e destulă de 
rău pentru guvernulă actuală, decă ele 
suntă contra acestuia.

Etă cum se finesce articolulă, ce 
tracteză Gestiunea acesta:

„Cunoștemă massa compactă a Ro- 
mâniloră (3 milione) din Ungaria, cu- 
noscemă nisuințele loră, seim că ei for- 
meză ună factoră de cea mai mare im
portanță ală monarchiei și ar fi numai 
o- ușurință de minte, decă față cu ast- 
feliu de împrejurări, nu i-amă băga în 
semă.

Secvestrarea căii ferate Romanti- 
iașT-Cernăuțf.

Linia căii ferate, carea în Austria se 
numesce Lemberg- Cernăuțiană, 
se estinde și se termină pe teritoriulă 
României (Moldovei), dela VerescI prin 
Pașcani, pănă la Romană, dela Pașcani 
pănă la Iași, și dela VerescI la Botoșani. 
Acestă liniă este construită de o socie
tate austriacă, carea pănă aci a și ad- 
ministrat'o (esploatat’o), ca proprietari 
ai ei.

Guvernulă română însă a dispusă, 
ca dela 30 Octomvre st. v. (12 Noemvre 
st. n.) să fiă secvestrată pentru statulă 
română, va se dică luată în administra- 
țiunea acestuia, și în urmă să devină 
proprietatea statului, se înțelege pe lângă 
desdăunarea proprietariloră.

țliarele economice și financiare aus
triaco pretindă a sci, că guvernulă ro
mână a făcută secvestrarea fără cause 
plausibile și în lipsa pertractăriloră pre
merse cu guvernulă austriacă, a cărui 
sudită este societatea proprietară; a fă
cută secvestrarea fără ca să o motiveze 
din ce cause, de unde nici că se pote 
sci, a făcut’o din vre-ună titlu de dreptă, 
seu în puterea suveranității sale? Deci, 
după părerea numiteloră diare, secves
trarea a urmată ca din senină, a urmată 
într’ună modă neusitată, pentru-că Ro
mânia n’are lege de secvestrare, și acestă 
eventualitate nici că este prev&dută în 
convențiunea legată între statulă română 
și între societatea proprietară.

In butulă acestui limbagiu însă s’a 
răspândită faima în lume, că Societatea 
proprietară n’a fostă corectă în proce
dura și manipulațiunea acestei linii* *)  de 
unde guvernulă română, pe semne în 
coînțelegere cu celă austriacă (carele

*) Acestea le-a arătată guvernulă română 
printr’ună comunicată în „Monitorulă Oficială".

iubitulă Nero, de vreme ce are să plece. 
Era impacientă. Se aședa pe fiă-care 
scaună, pe fiă-care fotelă; îșl lua cărțile 
să citâscă, se uita la tablouri și la flori, 
și mai cânta și la piană câteva terțe și 
quinte.

„Ei,u dise elă sărind de-odată în susă, 
voiu isgoni din mintea mea tâte nebu
niile acestea. Nu voiu merge la cimi- 
teră, ci voiu călări spre Ingleborongh.“

Oh, der îndată ce încăleca îi apărură 
dinainte doi ochi albaștri și curați ca 
cerulă și erășl vădu acelă surîsă forme- 
cătoră și dulce, și erășl audi vocea ei 
cu timbru de argintă, care-i turbura pa
tului. Nu i-se putea opune.

Inima lui bătea puternică și par’că-’i 
dicea: acolo! acolo! Drumulă călărețu
lui tocmai așa era de frumosă, ca și vi
sarea lui.

Dorile de primăveră se revărsau așa 
de lină, așa de maiestosă; pe ceră câțiva 
peteci de nori schimbau colori într’ună; 
aurora atingea cu haina ei purpuriă cul
mile munțiloră; în tufarii tremurători 
se treejiau din visurile loră cântăreții co
drului, în vreme ce turturica și cu po- 
rumbulă sălbatecă făceau să se deștepte 
echoulă pădurei.

tace), a făcută secvestrarea, și la totă 
întâmplarea nu fără de temeiu.

Altcum guvernulă română mai de 
multă șl-a descoperită dorința de a răs
cumpăra partea liniei carea se estinde 
și termină pe teritoriulă său, a și în
cepută negociărî cu societatea, acesta 
însă n’a primită ofertulă de răscumpă
rare părendu-i-se prea puțină.

In urma pasului prea decisă și re
pede ală guvernului română, din partea 
societății a plecată la București ună 
consilieră de direcțiune și ună secre
tară generală pentru complanarea causei, 
și se speră, că guvernulă română 
va deslega cestiunea cu o deplină des
păgubire a Sotietariloră, și prin regu- 
larea intereseloră de comunicațiune.

Guvernulă română, când a dată 
concesiunea de a construi linia ferată pe 
teritoriulă său, a garantată societății în- 
treprindătore, dela întrega liniă de pe 
teritoriulă său, ună venită anuală de 
3.865.173 de franci. Concesiunea este 
dată din luna Iuniu 1868 pe o durată 
de 90 de ani; în concesiune este sti
pulată dreptulă guvernului, ca dela des
chidere după decursulă de 30 ani să o 
potă răscumpăra; amintitele trei linii 
s’au deschisă în anii 1869, 1870 și 1871, 
prin urmare termenulă, de 30 ani încă 
n’a espirată, deci ca să o potă răscum
păra guvernulă româpă trebue să 
facă învoielă cu societatea seu prin o 
plătire regulată a venitului garantată, 
seu prin capitalisarea aceluia.

Ori cum, acea liniă va deveni pro
prietatea statului română și ăstmodă pe 
teritoriulă său întrega rețea a căiloră 
ferate va fi proprietatea sa, căci numai 
acâstă unică era încă străină. Asemenea 
facă și celel’alte state.

Se crede, că și guvernulă austriacă 
va face secvestrarea liniei Lemberg- 
Cernăuțl de pe teritoriulă său, și decă 
se va întâmpla acesta, atunci România 
a întreprinsă secvestrarea în conțelegere 
cu guvernulă austriacă, precum amintii 
la loculă său.

Rotuna.

Foia italiană „Voce della Verita“ 
dice, că numirea contelui Revertera ca 
ambasadoră austro-ungară pe lângă Va- 
ticană este ună isvoră de continue în
curcături între Austro- Ungaria și Italia, 
și conchide de aci, că alianța triplă tre
bue să se rupă. „Opinione“ răspunde, 
că contele Revertera a accentuată ade
seori, că consimte cu politica contelui 
Kalnoky și că prin urmare elă nu va 
servi intereseloră partidei de luptă, că
reia aparține, ci intereseloră austro- 
ungare.

Când eșia sorele, Oliver se opri în 
costa satului. Nu se putea hotărî ce să 
facă. Se temea, că Alice îlă va crede 
dreptă ună aventurieră dilnică și se mai 
temea, că pote nu se va întâlni astădl 
cu ea. Când se mișcau tufarii în apro- 
piarea lui, se cutremura de frică și se 
temea și mai tare când pe calea ce du
cea la sată nu vedea pe nimeni.

„Voiu intra în oimitirti,“ îșl gândea 
elă, „voiu șede pe mormântă; decă ea 
va veni, mă va afla acolo.“

Și cum înainta printre aleele cimi- 
teriului, deodată i-se poticneșce calulă 
și elă surprinsă pănă la temere vede pe 
Alice ședendă pe mormântulă mamei sale 
fără de-a 41°® ° vorbă.

Brațele ei albe, ca zăpada, erau arun
cate preste piatra mormântală, er ochii 
ei plângători erau ascunși într’ună șurță 
albă.

Călărețulă o privia dintre tufarî. 
Frumsețea ei, mâhnirea ei, îi atinseră 
prima și involuntară oftă 4ic®ndu’șl:

„Sărmană copilă frumosă, ce dureri 
adânci și adevărate vei fi avândă !.“

(Va urma.)

Bugetulă ministerului de răsboiu și 
de marină italiană e sporită pe anulă 
1889 cu 50, eventuală cu 35 miliăne 
franci. Foia militară „Esercitou, care 
4ice că unu răsboiu cu Francia e inevita
bilă, și „Popolo Romanou pregătescă 
deja opiniunea publică pentru nouă dări, 
cu care să se acopere sporurile bugetare. 
„Riformau se alătură celoră două diare 
și accentueză și 'ea necesitatea sporirei 
cheltueliloră militare, pentru-că din par
tea Orientului nu e de temută nici ună 
periculă de răsboiu, la' granița vestică 
se pote ivi acestă periculă. E datoria 
guvernului să arate sinceră situațiunea 
periculosă a Europei și să asigure țâra 
contra orî-cărei eventualități.

*
Regele Milană a chemată în audi

ență pe episcopii Demetriu și Nicanor, 
cari se opună decisiunei luate de metro- 
politulă Teodosiu in cestiunea divorțului 
,și le-a declarată, că dânsulă consideră 
afacerea ca resolvată,; de aceea doresce 
ca și episcopii să recunoscă ca irevoca
bilă decisiunea metropolitului, care e 
capulă bisericei autocefale sârbescl. A- 
mândoi Episcopii suntă dispuși să’șl dea 
demisiunea și vederile loră contrare să 
le facă cunoscute Regelui într’ună me
moranda. Se dice, că Regele s’ar fi pur
tată forte aspru cu Episcopii, spunându- 
le că trebuiau să fiă lăsațl să li-se taie 
părulă și să li-se radă barba. De ase
menea se vorbesce, că Metropolitulă 
Teodosiu a fostă silită de ministrulă cul- 
teloră Vladau-GeorgievicI să iscălescă 
actulă de divorță, compusă de acesta.

*■'
In statele Americei de nor dă se face 

în dilele acestea alegerea de președinte 
ală republicei. După soirile sosite, Cle
veland, președintele de pănă acum, se 
consideră ca că4ută, er sorții de isbândă 
îi are Harrison, candidatulă republicană. 
Scirl oficiale despre resultatulă alegerei 
n’au sosită încă.

*
Ună articălă publicată de foia sâr- 

bescă „Srpska Nezavisnost" din Belgrad 
asupra Stăriloră din Bosnia și Herțegovina 
conține cele mai violente atacuri în con
tra autoritățiloră și în contra armatei 
austro-ungare din provinciile ocupate. 
Articululă a produsă mare sensațiune.

*
„Postu din Berlină salută cu sim

patia unirea ce s’a făcută intre clubulă 
germană austriacă și între clubulă german. 
Fusiunea ambeloră cluburi și consimță- 
mântulă loră la noua lege militară voră 
aduce, dice foia berlinesă, Germaniloră 
austriacl mare câștigă morală și va fi 
începutulă unoră stări’ mai bune pentru 
germanismă.

i *

Foile germane salută cu mulțămire 
declarările lordului ministrului-președinte 
englesă Salisbury, că acțiunea germană- 
engleză în Africa estică în contra celoră 
resculațl asupra administrațiunei germane 
și în contra comerciului cu sclavi are 
să se mărginescă la blocarea litoraliloră 
de cătră corăbiile de răsboiu germane 
și englese, și că Francia a. consimțită la 
acâstă blocadă, și să se visiteze corăbiile 
cu bandieră francesă ca nu cumva să 
predea indigeniloră arme. întreprinde
rile pe uscată suntă eschise. După o scire 
oficidsă, Germania are să ocupe mai 
târ4iu stațiunile vamale. Ce privesce 
comerțulă cu sclavi, guvernulă francesă 
are intențiunea să destineze corabia din 
divisiunea Oceanului indică, care să su
pravegheze cu celel’alte două puteri de 
a nu se mai face acestă comerță.

0 cerculară a Papei.
Vineri în săptămâna trecută s’a îmâ- 

nată în Parisă și în acelașă timpă în 
Bruxela ministriloră afaceriloră esterne 
ună cerculară ală cardinalului, secretară 
de stată ală Papei, Rampolla. După 
cum spune „Gaulois“, acestă cerculară 
arată caracterulă visitei, ce împăratulă 

Wilhelm a făcut’o Papei, și rectifică da
tele necorecte, ce le-a publicată pressa 
în privința acesta. Mai departe arată 
șicanele ce le sufere Papa din partea 
guvernului italiană, care nu respectă nici 
măcar exteritorialitatea. Așa de esemplu 
cu ocasiunea visitei împăratului Wilhelm 
în Vatican trupele italiane au fostă a- 
șe4ate pănă la porta Vaticanului. Cer- 
cularulă încheiă asigurândă, că posițiunea 
sfântului Părinte în Roma devine totă 
mai nesuportabilă și numai încrederea 
sa în dreptatea divină îlă face să îndure 
martiriulă său.

In acelașă sensă se esprimă și răs- 
punsulă Papei la adresa adunărei cato
lice din Lowen. Nisuințele catoliciloră, 
de a reda papismului libertățile sale, 
suntă cu atâtu mai bine venite Papei, 
cu câtă a4l e espusă la acte de violință 
totă mai mari. Unulă din cei mai fideli 
amici ai contelui de Parisă, anume Du
cele de Broglie, a fostă primită în au
diență de Papa, care, precum comunică 
„ Figaro “, a vorbită multă despre Fran
cia, despre rolulă ei în lume, despre mări
rea și speranțele ei. Ducele de Broglie 
a fostă forte mișcată de aceste dovedi 
de viă simpatiă pentru Francia.

SCIRILE DILEI.
Din Turda se scrie, că din causa 

difteritei școlele de acolo s’au închisă pe 
două săptămâni. Pănă acum au murită 
de difterită 2 copii.

* * *
In adunarea comitetului administra

tivă a comitatului Treiscauneloru, ținută 
în 6 Noemvre n. c., inspectorulă r. de 
școle se plânse contra mai multoră scă
deri ivite în invețămentu. Intre altele este 
și aceea, că datele statistice privitore la 
scoli nu se trimită regulată la inspecto
rulă, școlele în decursulă vacanței n’au 
fostă curățite, seu celă puțină n’au fostă 
curățite în de ajunsă, după cum pre
scrie legea. In cele mai multe locuri 
copiii obligați la școlă nu cerceteză școla, 
așa d. es. în comuna Besenyo dintre 95 
copii obligați la școlă, numai 15 înși 
cerceteză școla regulată, er în Zagon 
neînțelegerile ivite între mai marii școlei 
au avută ună efectă ruinătoră asupra în
vățământului etc.

* * *
In comitatulă Treiscauneloru s’au i- 

vită în luna lui Octomvre 10 incendiurî, 
dintre cari 5 au fostă causate din aprin
deri intenționate. Paguba totală face 
3612 fl. 36 cr. S’au incassată în acâstă 
lună 97,831 fl. 75 72 cr. dare directă și 
3151 fl. 90 cr. dare militară; adeeă în 
cea dintâi mai multă cu 5615 fl. 90 cr., 
er în cea din urmă mai multă cu 13 fl. 
66 cr. ca în Octomvre a. tr.

* * *
In Bucovina se află șcăle poporale 

cu limba de instrucțiune germană, ro
mână, rutenă și maghiară, apoi școle po
porale cu limba de instrucțiune mixtă. 
In 1876 erau 16 școle publice cu limba 
de instrucțiune germană, 13 cu limba 
română, 59 cu limba rutenă, 3 cu limba 
maghiară și 83 cu limba de instrucțiune 
mixtă. In 1885 erau 17 cu limba de 
instrucțiune germană, 60 cu limba română, 
85 cu limba rutenă, 4 cu limba maghiară 
și 68 cu limba de instrucțiune mixtă. 
In 1884—85 erau 15 școle poporale cu 
patru limbi de instrucțiune: germană, 
română, rutenă și polonă.

* îji *
Ediția de sera a foii vieneze „Wie

ner Allgem. Zeitung" dela 5 Noemvre n. 
a fostă confiscată din causa unui articulă 
ofensătoră și provocătoră în contra Ța
rului. * * *

In noptea de 6 Noemvre c. nisce 
necunoscuțl au intrată în cancelaria ju
delui r. de cercă din Turda, unde se afla 
o cassă Werthaimiană, pe care au vrută 
s’o spargă. Dedrece însă nu ll-a succesă 
s’o spargă, s’au mulțămită să strice cutia 
mesei unui scriitoră furândă din ea o ba-
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tistă și 12 fl. Făptuitorii suntu încă ne- 
cunosouțl; cutezanța lord însă a fostă 
forte mare, căci nu se temură a face 
acel! sgomotă mare cu ciocanul!, mă- 
carcă odăile lipite de cancelariă erau lo
cuite de omeni și în aceeași curte locuia 
și păzitorul! arestului.

Libertatea pressei Io tJnpia*).

*) A se vede n-rii.... ai „Gaz. Trans.“ 
din an- c.

(Urmare).
Și aici se împune fără de voiă în

trebarea: In ce pote să consiste motivul! 
imperativ! a unei asemenea schimbări 
de principiu? In vr’o atitudine puțin! 
schimbată a pressei nostre naționale nu 
pote se consiste acest! motivă. Cel! 
ce urmăresce atitudinea ei politică cu 
ore care atențiane, ’ml va admite pote, 
că, întru câtă privesce direcțiunea ei 
principiară, acesta nu s’a schimbat! in
tru nimică în tot! timpul! erei consti
tuționale; ce privesce însă cuprinsul! 
spiritual! și formele bunului ton!, de 
sigură că nimeni nu va pută contesta, 
că în termină mediu nivelul! ei s’a în- 
nălțată în modă îmbucurător!. Despre 
vr’ună escesă grosolan! a acestei presse, 
seu despre aceea, că escesele ei ar fi 
luat! nisce dimensiuni, cari ar pute să 
justifice o pornire mai aspră în contra 
ei, nu vor! sci spune nimic! nici con
trarii ei cei mai declarați.

Și chiar decă în mijlocul! strîmto- 
răriloră naționale espectorările diaristice 
n’au fostă libere ici și colo de ori ce 
amărăciune, ele nu se potă nici asemăna 
cu aceea „maniă sfântă“, care inspiră pe 
adversarii noștri politici la ori ce ocasi- 
une, fără ca dealtmintrelea să fi atrasă 
prin aceea asuprășl atențiunea procuro
rilor!. Eu credă, că în cele din urmă 
se pote dice în generală despre pressa 
nostră, că tot! ce se incriminez! astăoțl, 
s’a disu și mai nainte fără de a se di- 
ficulta, și că totă ce se dificulteză acuma, 
nisce judecători nepreocupați nici astădl 
n’ară pute dificulta.

Cu alte cuvinte, atitudinea pressei 
nostre naționale este astăcfi totă așa de 
puțină dușmanii statului, ca și mai înainte 
său — de vă place mai bine — spre a 
vorbi în limbagiulă adversarilor! noștri 
politici, ea a fostă mai înainte totu așa 
de dușmană statului ca și astăoți. Atitu
dinea acestei presse este der în orl-ce 
casă acți aceeași ca odinioră; culorea ei 
fundamentală o formeză astădl ca și odi
nioră nisuința, de a susține liberă de orl-ee 
tendință agresivă numai punctul! de ve
dere al! aperărei naționale, la care este 
constrînsă și necesitată prin nefavorulă 
împrejurărilor!. Acestă neschimbată ati
tudine a pressei nostre nici n’a putut! 
prin urmare provoca o atitudine schim
bată a puterii de stată față cu ea.

Causa acestei schimbări de principiu 
pote, după a mea părere, se consiste 
numai în alte două momente: în însem
nătatea mai mare politică ce șl-a câsti- 
gat’o pressa nostră națională și în acea 
înăsprire a contrastelor! naționale, care 
este provocată printr’o progresiune natu
rală a ideei de stat! oficiale. Căci este 
lucru naturală, că puterea de stat! va 
semți cu atât! mai neplăcută oposițiunea 
națională a acestei presse, cu câtă ea a 
câștigată în importanță și cu câtă con
trastele se înăspresc! mai tare.

Ambele cașuri se întâmplă însă și 
aceste două momente stau în raportă de 
reciprocitate naturală. Se’nțelege, că idea 
de. stată oficiată nu se pote realisa de
cât pe contul unor interese naționale stre
ine. Fie-care protulată al! ei trebue să 
provoce dăr cu necesitate nouă conflicte 
de interese paționale și fiecare biruință a 
lor trebue să mărescă pe cealaltă parte 
cu necesitate reacțiunea națională având! 
elementul! nostru atâta vitalitate în sine. 
Decă fiecare progresă ală ideei de. stată 
oficiale însemnă, că a crescută puterea 
politică a direcțiunei dominante, atunci 
fiecare reacțiune mai încordată în con
tra acesteia însemnă, că a crescută 
puterea morală a oposițiunei națio
nale. Cu câtă mai numărose și bătătore 
la ochi însă voră deveni contrastele, cu 
atât! mai viu și mai adâncă se voră 
sâmți în puterile cele mai estinse. în 
adevăr!, oposițiunea nostră națională se 
înrădăcineză tot! mai afundă și mai es- 
țmsă înpăturile poporului nostru și asupra 
incompatibilității politice, ce esistă între 
ideia de stată oficială și între interesele 
nostre de vieță naționale, nu este adl în 
tabăra politică a poporului română nici 
o deosebire de părere.

Astfeliu vedem! oposițiunea nostră 
națională rădimată pe reacțiunea națio

nală ce cresce intensivă și estensivă și 
întărită în întru prin unitatea și ideile 
fundamentale politice, o vedemu. Jică, 
intărindu-se moralicesce în aceeași măsură, 
în care pe celel’alte tărâmuri ale vieței pu
blice ea se nulifică politicesce. Din tote 
aceste însă se pare a resulta cel! puțină 
atâta, că pressa nostră națională este a(jl 
deja unu factorii, cu care puterea de stată, 
deși deocamdată numai în modă negativă, 
trebue să conteze în ori-ce casă.

înăsprirea acesta a situațiunei stă 
însă erășl în legătura cea mai strînsă 
causal! cu întrega ființă a acestei idei 
de stată, oficiale. Stă în firea acestei idei de 
stătu, ca acel! contrastă ascuns principiar, 
în care se află ea de-o parte cătră interesele 
vitale naționale ale maiorității poporațiu- 
nei, de altă parte cătră principiile ade
văratei libertăți și adevăratului constitu
ționalism!, să fiă aruncată la suprafață 
în ramificațiunile sale multiple în aceeași 
măsură, în care acestă ideă de stată îșl 
percurge cu necesitate fatalistic! proce
sul! propriei desvoltărî naturale.

Ceea ce unii au prevădută încă dela 
începută, o scie adl totă lumea, că adecă 
acestă ideă de stată oficială este o ideă 
elastică și că ea representă o mărime va
riabilă. PretensiunI, cari se formuleză 
astădl în numele ideii de stată, pentru 
că deja astădi] ele apară înaintea con- 
sciinței mai desvoltate politice a cercu
rilor! domnitore ca nisce postulate lo
gice ale acestei idei de stată, au fostă 
odiniâră, când din partea nostră s’a disă 
că ele voră fi consecențele neapărate ale 
punctului de plecare principiară, respinse 
ca și nisce insinuațiunl neîndreptățite și 
eu nu m’am îndoită nici un! moment! 
de bona fides cu care fură respinse.

Scimă doră cu toții, că Deak și br. 
Eotvos au înțeles! concesiunile făcute 
în așanumita lege de naționalitate ca o 
primă rată plătită naționalităților!, și o 
scimă noi cu toții totă așa de bine, că 
de atunci încoce disposițiunile acestei 
legi au fostă parte abrogate prin alte 
legi, parte scose de faptă afară din usă, 
parte n’au fostă niciodată puse în prac
tică, așa că adl întrega lege nu este de
cât! o literă mortă.

Intre idea de stată ce au avut’o 
dinaintea ochilor! acești doi ămenlmarl 
și idea de stată în care omenii noștri 
de stătu vădă astădl idealul! loră poli
tică de stată, este un! drum! lungă și 
trei fase mari de desvoltare a acestei 
idei de stătu formeză totu atâtea petrii 
hotarnice ale lui.

Acestă desvoltare propriă zare însă 
chiar în ființa acestei idei de stată. De- 
ărece ea se baseză pe principiul! privi
legiului națională, care naturală că nu 
pote ave o margine de drept! princi
piară, și a căruia presupuneri tacite le 
formeză, numai în trecătu spuindă, drep- 
tulă anachronistică ală cucerirei, și idea 
unei superiorități de rassă, este evidentă, 
că acestă ideă de stată după firea ei 
trebue să fiă o ideă de stată progressivă, 
a căreia progresiune se regulez! în este- 
riară prin principiulu oportunității, er în 
interiorii se determină nu numai prin mo
tivele psichologice, cari dealtmintrea de 
sine se înțeleg!, ci mai decisivă încă 
prin convingerea, ce se impune cu totă 
mai mare evidență logică, după care 
ceea ce s’a câștigată odată pote să găsesc! 
o sigură garanțiă de durabilitate numai 
în acvisițiunl din ce în ce mai departe mer- 
gătăre.

AstfeHu vedemă, cum idea de stată 
originară a egemoniei de rassă artificiale, 
spre a-și asigura, decă numai va fi cu 
putință, o durabilitate, a trebuită să se 
lărgescă și1 să se mărescă în idea de stată 
a autocrației naționale, și cum acestă ideă 
de stată totă din acestă causă a trebu
ită să se desvolte mai departe pănă la 
idea de stată a statului unificată în pri
vința națională. Vedemă prin urmare, 
cum acestă ideă de stată percurge cu 
necesitate logică internă acestă procesă 
de propriă desvoltare naturală, căci punc
tul! ei de plecare principiară, privilegiulă 
națională, nu pote să-și afle loc! de 
odihnă logică decâtă numai în idea uni
ficării naționale.

(Va urma).

Soiri polițienesc!.

Slujbașului dela calea ferată Pal 
Iosef, care locuesce în Blumăna, i-s’a 
furată ună inel! de aură cu petri albe 
și o păreche de cercei de aură. Bănu
iala, că a comisă furtul!, cade asupra 
servitorei lui Pal Iosef, anume Balint 
Margit și asupra surorei acesteia Balint 
Trezsi, care au fostă date pe mâna ju
decătoriei.

In timpul! din urmă s’au adusă de 
repețite ori plângeri contra tăetoriloră 
de lemne, că șicanezăprea multă lumea 

deorece, lucrând! în timpul! verei la 
lemnărie, la zidărie și la pavare ca di- 
lerî, cer prețuri forte mari pentru tăiatul! 
lemnelor!, ba nici nu voiesc! să pri
mesc! lucrul! ce li se îmbie. Căpitănia 
orașului s’a văclută deci nevoită să pro
iecteze un! statut! pentru tăietorii de 
lemne și să’l! presinte magistratului ca 
să’lă ia în desbatere și să’l! primescă. 
Acestă statut! stabilesce tacsele pentru 
ferestrăitulă și despicatul! lemnelor! și 
obligă pe tăietorii de lemne să primescă 
lucrul! ce li se îmbie din partea publi
cului. Decă se vă primi statutul!, se va 
face cunoscută în totă cuprinsul! lui.

Pe promenada de jos! s’a găsit! 
un! inel! de aur!. Păgubașul! îl! gă- 
sesce la căpitănia orașului.

Joi după amedă, dilerul! Bucur! 
Manea din Șimonă a fostă călcată între 
Porta vămii și Brașovu-vechiu de trăsura 
birjarului Kovacs Mozes, din care pri
cină i-s’au ruptă trei coste. ț)ilerulă a 
fostă transportată la spital!, er birjarul! 
dată judecății. Birjarul! din vorbă a 
fostă de mai multe-orl pedepsită pentru 
astfel! de negligență și acum i-se va 
lua dreptul! de a fi birjar!, amăsurată 
statutului.

Tăiătorulu de lemne Fejer Andras 
din Scheiu și nevastă-sa au lăsată la 5 
Noemvre n. pe copii loră în vârstră de 
2—4 ani singuri acasă închidându’i în 
odaiă. Nisce sdranțe de pe lângă sobă au 
luată focă și era p’aci să arejă casa cu 
copii cu totă, decă ună trecător! n’ar 
fi observată foculă și n’ar fi spartă ușa 
ca să între’n casă și să stingă foculă. 
Părinții copiilor! sunt! dațl judecății 
pentru negligență.

Erî a fostă surprinsă țăranulă Cserei 
Janos din Tărlungenl schimbândă o 
monedă falsă de o franci. Țăranulă, 
care a spusă că moneda i-a dat’o negus- 
toresa Schutz din Tărlungenl ca să o 
schimbe, a fostă dată judecății.

Oununiă.
Mâne, Duminecă 30 Octomvre st. v., 

la orele 4 p. m., se va săvîrși în biserica 
Sf. Nicolae din locă cununia D-lui lână 
Spuderca, cu D-șora Tațiana Eremia

Adresăm! tinerei părechi felicitările 
nostre!

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Budapesta, 10 Noemvre. — A 

patra comisiă judecatorescă a ve- 
rificatu cu maioritate de voturi 
alegerea deputatului Krauss în 
Dunaszerdahely.

Berlinu, 10 Noemvre. — Mem
brii liberali-progresiști din consi- 
liulfr comunalii alu orașului Ber
linu au decișii de a renunța la 
orl-ce manifestația privitdre la a- 
serțiunile împeratului față cu pri
mar ulu.

Parisii, 10 Noemvre. — Co
misia de revisuire a constituției a 
primitu propunerea de a supune 
unui plebiscite proiectulu de con
stituția ce-lu va vota constituanta.

Bucuresci, 10 Noemvre. —Bu- 
getulu pe 1889 a foștii desbătutu 
și .stabilită în tote părțile sale.

Bucuresci, 10 Noemvre. — Unu 
comunicată, oficiale declară, că 
secvestrarea liniei ferate Lem- 
berg-Cernăuțl nu vatămă nicî-de- 
cum interesele acționariloru și că 
guvernuie garanteză plata anuită- 
țiloru scadente la terminulăde 13 
Aprile și 13 Octomvre.

Salagotarjan, 10 Noemvre.
Cei 21 de minări dispăruți au fostă 
scăpațî în timpulă nopții.

DIVERSE.
□rumu romanu. Ună drum! trans

versală romană, din Bosnia spre Dunăre, 
a fostă descoperită în săptămâna tre
cută de archeologulă Kanitz. Acestă 
drumă, care legă interiorul! Bosniei cu 
țărmurile Dunării, a fostă pănă acum 
necunoscută, deși se scia din datele isto
rice, că esistă. Drumul! s’a descoperită, 
întreg!, cu piețele de arme și piețele de 
comerciu ale sale.

Espedițiunea lui Stanley. Din Zan
zibar se telegrafiază, că nisce călători 
din Tabora au adusă nouă scirî despre 
expedițiunea lui Stanley. In sensul! 
acestor! scirî, nisce caravane arabescl, 
cari portă comerciu interiorul! Africei, 
s’au întâlnită cu o parte a expedițiunei 
lui Stanley în părțile lacurilor! Albert- 
Nyanza, Muta și Tabora. Pe Stanley 
nu l’au văclutu Arabii, ci numai trupa lui 
constătătore ca din 30 de omeni, cari 
11-au spusă, că Stanley a trecută înainte 
cale de 2 dile și că au avută să sufere 
forte multă în mersul! lor! prin pădu
rile cele dese, prin cari abia puteaua 
străbate. Mulțl din omenii lui Stanley 
au dispărută seu au murită, er 40 s’au 
înecată într’ună rîu, pe care călătoriră. 
Asemenea a murită și unul! dintre băr
bații, cari erau lângă Stanley. Deorece 
indigenii n’au voită să dea expedițiunei 
articulii necesari pentru susținerea vieții, 
Stanley a fostă necesitată să porte lupte 
cu ei. Mai departe Arabii spună, că în de
cursul! călătoriei expedițiunea s’a oprită 
de repețite-orî, de o parte pentru că 
aștepta să-i sosescă nouă întăriri din 
Congo, er de altă parte pentru-că avea 
nevoie să’șl câștigearticuliinecesarîpentru 
mâncare. Pe timpulă când Arabii se întâl
niră cu expedițiunea, acesta se află în călă
tori! numai ca de vre-o 5 (file, deorece 
mai multe săptămâni au trebuită să stea 
în locă din causă că Stanley a fostă mai 
multă timpă bolnavă și afară de Stanley 
mai erau bolnavi de friguri și alțl nume
roși membri din expedițiune. După pă
rerea numițiloră Arabi, numărul! totală 
ală expedițiunei consta cam din vre-o 
250 membri. Acum Stanley s’a făcută 
deplină sănătos!. Scopul! lui era șă-șl 
continue călătoria dela Albert-Nyanza 
directă spre nord!, sperând! că prin, 
acesta va pute încunjura mocirlele și re
giunile nesănătose dela Orient!. Stanley 
avea de gând! ca, după-ce va merge o 
parte bună spre nord!, să se întorcă 
apoi spre răsărit! și să mergă directă 
la Wanderlai, unde spera să ajungă în 
timpă de 40—50 dile, va să dică cam 
pe <fiua de 28 Noemvre.

Cursulii pieței KSrașovâ
din 7 Septemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.37 Vend. 9.40
Argintă românescă . „ 9.30 r 9.35
Napoleon-d’orl . . . „■ 9.63 M 9.66
Lire turcescl . . . „ 10.92 îi 10.95
Imperiali.................... 9.92 îi 9.95
GalbinI.................... „ 5.70 îi 5-74
Scris, fonc. „Albina116% „ 101- n ——

n „ 5% „ 98— îi 98.50
Ruble rusescl . . . „ 126— îî 127—
Discontulă .... 67,-870 pe ană.

Cursală Ia bursa de Viena
din 9 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aurti 4°/o.............................
Renta de hârtia. 5°/0.............................
împrumutul! căilor! ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căilor! ferate de 

ost! ungare (1-ma emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căilor! ferate de 

ost! ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căilor! terate de 

ost! ungare (3-a emisiune) . . 
Bonuri rurale ungare........................
Bonuri cu clasa de sortare •. . . .
Bonuri rurale Banată-Timișu . . . 
Bonuri cu cl. de sortare....................
Bonuri rurale transilvane....................
Bonuri croato-slavone ...... 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

unguresc!.......................................
împrumutul! cu premiul! unguresc! 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghe dinului.......................................
Renta de hârtiă austriacă .... 
Renta de argint! austriacă...............
Renta de aur! austriacă....................
LosurI din 1860 ........................ .
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 
Acțiunile băncei de credităaustr.
Galbeni împărătesei ....................
Napoleon-d’orl..................... ..... . . .
Mărci 100 împ, germane .... 
Londra 10 Livres sterlings . . .

101.50
92.63

144.25

98.60

104.50
104.50
104.50
104.50
104.50

99.50 
131—

123.25
32.25
82.80

109.75 
140— 
877—
304.7,
309.40

5.74
9.64

49.62V,
121.65

0^“ Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 er. se pot! cum
păra în tutungeria I. Gross, în li
brăria Niculae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editor! și Redactor! responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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LUDWIG GROSZ
Atelieru tecnicu pentru dinte 

fondatu la 1878.

Bnda-Pesta IV., Unppse 1, Ecte Hatmergasse. 
Dimineța dela 9—12. Oupă prându dela 2—6 ore.

GAZETA TRANSILVANIEI.

tăst szenvedo elleni 200 frt. tokekoveteles es jâr. irânti vegrehajtâsi ugyeben 
a brassai kir. torvenyszek tertileten levo Holbâk kozsegeben fekvo a holbâki 
176 szâmu tjkben 1085 a/1, 1085 6/1, 1086 a, 10866, 1087 a, 1087 6, 10886, 1088a 
hr. szâmok a foglalt fekvokre az Arverest 305 frt. ezennel megallapitott kikial- 
tâsi Arban elrendelte, es hogy a fennti ingatlanok az 1888 &vi November ho 
26-ik napjdn d-tlelM 9 oralcor Holbâk kdzseg hazAnâl megtartando nyilvânos 
ârveresen a megallapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârAnak egyenkenti 10°/0-At 
30 frt. 50 kr keszpenzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-aban jelzett arfolyammal 
szâmitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-Aban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikuldott kezehez le- 
tenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a biro- 
sâgnăl eloleges elhelyezeserol kiallitott szabAlyszeru elismervenyt AtszolgAltatni.

Brasso 1888 evi Oktober ho 17-en.
A kir. torvenyszek mint telekkbnyvi hatosâg.

Importanții pentru fumătorii de țigărî de hârtia 
este cea mai fină și cea mai bună hârtiă de țigări

LA C0CABDE-»!
mai renumițî profesori de chimiă pentru că 
că nu este amestecată întrînsa nici unii felii 

Acestă hârtiă a și fostă premiată la

Ad. 6122—1888. 184
tkv. szamhoz.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkbnyvi hatosâg, kozhirre teszi, bogy 

■Muntean R. George vegrehajtatdnak nehai Avram Bucura sz. Stoica vegrehaj-

! recomandată de cătră cei
j e curată și fină și pentru
J de materiă stricăciosă sănătății. Acestă hârtiă a și fostă premiată la
’ Exposiția iubilară în Australia de sudă cu medalia de aură, pe teme- ffi
■j iulă calității sale deosebită de bune. (r
’ i Acestă hârtiă La Cocarde precum și cartușele de țigări făcute (|
i] dintrînsa se p6te cumpăra dela t,țl vendătorii de tabacă, traficanți, /'
J și dela engrosiștii de marfă de Numberg și de hârtiă din Transilvania. S

Publiculu se se ferescă de imitațiunî.
Oh. Schiitz.

h 180,8—3 Wlon. fi

Eftinu de minune!
j JUL* -O

Versandt-Geschări
„zur ungar. Kronne".

■ ———
FTITT1Î1TFT ,F 1 I I î 1

Das Erste Wiener

DerfanbL(Befcfydft
..zur ungar. Krone66.

trimete în tote părțile cu NACHNAHME nrmătorele mărfuri cualitatea cea mai bună cu unu preță câtă se pote de scădută.

Numai 7 fi. 85 cr. 
costă ună orologiu cu PENDULA 

frumoșii împodobita.

cu 5 ani garanția.
Aceste orologe cu pendulă suntă 

aședate într’unii castanii de nucă sculp
tată ce este de o lungime de 1 metru 
și de o lățime de 35 centimetri, mon
tată, e provădută cu o tablă de sticlă, 

fină poleită și are ună 
mechanismiiaprâpe inruinabilU.

Spirala duplă, secundariulă bine 
regulată, așa că acest orologiu este ne
întrecută în mersul ti seu și totodată 
servesce și ca mobilă frumosă.

Cutia în care se împacheteză este 
socotită la preță în 70 cr.

Numai 2 fi. 50 cr.
costă ună frumosă orologiu de părete 
cu deșteptătoră cu clopotă în prevasă 
de lemnă de nucă cu o tablă de cifre 
ce singură lumineză, merge bine și 

deșteptă regulată.

Numai 3 fi. 90 cr.
costă ună orologiu deșteptătoră de bronzu, e de aură francesă, 
cu ună tonă curate, o podobă pentru ori și cine pentru 
casă și călătoriă cu ună mechanismă neruinabilă.

Numai 4 fi. 50 cr.
costă ună cesornică de buzunară cylindru de 
argintă-nikel cu mașinăriă regulată și cu în- 
vâlitore guilochată frumosă provădută deasu
pra cu sticlă netedă.

Numai 5 fi. 25 cr.
costă ună cesornică remontoir de argintă-nikel 
fără cheiă, este de trasă la scăriță, cu arătă- 

toră de secunde regulată, sticlă netedă și cu aparată me- 
chanică de arătătoră. Mai departe același remontoir de 
argintii veritabilă de .13 loți fl. 8.50.

iiMașini de cusut pentru familia 
de construcțiunea cea mai nou6 
costă în locă de 15 fl. acum numai
5 £L- SO or. 1

Eu garantezu pentru prestațiunea 
și cusătura frumosă și regulată a 
acestei mașini de cusută pentru 
mână. Ea funcționeză iute frumos, 
cose orl-ce stofă grobă ort fină 
și face împunsături mai dese ori 
mai rari, după voință, este con
struită din materiâlu solidă și 

bună și se vinde dimpreună cu tote rechisitele necesare.

l Iu

Tote cu câte 97 cr I bucată 30 cop pă- 
nură de munte 

fi. 5.50

I bucată 30 coji 
Chiffon 
fi. 5.50

'/2 duzină cârpe albe 
de inii 
90 cr.

97 cr.
I Pălăriă de 
bărbați dinfilz 
mole în tote 

colorile.
97vr

I cămașă de 
damă cu bro
derie, de Chi

ffon. 
ffTcri

I pânzătură bu 
nă de masă, 
albă, Damast 
ori colorată.

97 cr,
I cârpă, com
pletă, mare, 

gata.

97 cr.
I pipă de spu
mă de mare 
cu coperlșiu.

97 cr.
I Evantail de 
damă ornată 
cu desemnări, 
și modern.

97“c£
12 linguri de 
cafea argintă 
curat Lon- 
don-Britt.

ffFc7
I Braceietă 

bătută cu pie
tri.

97 cr.
I cămașă băr- 
bătescă din 
Chiffon ■ fină, 
Cretan seu 

Oxford.
97 cr.

3 părechi de 
ciorapi de da
me, calitate 

bună.
97 cr.

I corsetd de 
nopte cu bro
derie, de Chi

ffon fină.
97 cr.

6șervete albe 
ori colorate 
MustrărDa- 

mastă.
97 cr.

I covorâ de 
patu Stofa- 

Iute frumosă 
desenată.

97 cr.
Cigaretă de 
spumă de 
mare.

• ^7 cr.
1 lanții de ces 
de auru pre

parată cu
joujou.
97 cr.

2 fesnice de 
argintă curat 
London-Brit

97 cr.
6 părechi de 
batiste unico- 
lore seu co

lorate.

57 cr.
3 euțite de 

tablă argintă 
Lcmdon-Brit

97 cr.
I pantalonii de 
bărbați depă- 
nură de casă 

durabilă.
9Î“c7

I pantalon de 
dame cu bro
derie, Chiffon 

fină.
97 cr.

I pieptaru de 
lână pentru 
domni seu 

dame.
97 cr.

6 cârpe de 
vase cenușii 
în dungă.

97 cr.
I cârpă de în
velit pentru 
dame, ~/t ma
re, căldurâsă 

97“cn
I Ciubucd cu 
țevă de vișin.

97 cr.
I inel cu Bri- 
lant imitat cu 

pietri.

97 cr.
I castronu de 
supă argintă 
curat Lon- 
don-Britt.

97 cr.
6 furculițe 

franceze ar
gintă Lon- 
don-Britt.

97 cr.
12 bucăți ba
tiste de buzu
nar cu bord.

97 cr.
I pieptărașiu 
desă eufldce 

căptușita.

97 cr.
6 ștergare 

mustra-Carro

97 cr.
I cârpă de 
mătase lungă 
de 1 cotă di
ferite colori.

57" cr.
I aparatu de 
focă mecha- 
nică,se aprin
de singură.

97 cr.
I medalionu 
fasonă nou 
cu pietri

97 cr.
6 linguri de 
prându de ar
gint London- 

Britt. 
97“cr

I pantalonii de 
lână (sistemă 
Jâger) de băr 

bați. 
97“cT

I dosă de za- 
haril arginta 
London-Brit

Mai suntu apoi 2000 de bucăți mari, elegante și moderne de 

Pânzâturî de masă și pat 
din ripsă, în cele mai vii colori, cu borduri și desenurî 
de flori, în adevără frumose cu câte

fl fl. 65 cr.
Pânzăturile suntă jură împrejură cu borduri împodobite 
și la cele 4 colțuri cu Quaste de Pliiscb. i

I bucată 3Ocopatla8 
bună Gradl 

fi. 6.50
I bucată 30 cop 
Barchent-albu 

fi. 6.50

I bucată bună colo
rată de materie pen- 

tru patQ fl, 6.50
1 duzină de cârpe de 
buzunar cu margine 

colorată fl. 2.25

6 bucăți cârpe de in
3 coți lungime 2coți 

lărgime fl. 8.50
I garnitură Bouret 
din stofă fină Bou- 

ret fl. 10,
I restd de covord

6 metri
2 fl.

I garnit. color.deca- I duzină de șterga- 
fea, I pânzătură, 6 — J~ ’ "

șervete fl. 2.25.
re de inu 

fi. 2.50

Numai 5 fl. 
costă ună 

Gherocu tie dimia 
elegantă, gata, căldurosă, 
din cea mai fină dimiă 
Stiriană, pentru orl-ce mă
rime, pentru on-ce mesură 
în tote colorile, pentru 
tomnă si iarnă.

I Qualitate
Un costum întreg

Numai 1 fl. 80 cr.

Jachete Se iarnă
pentru bărbați și dame, 
în cele mai frumâse co
lori moderne, se potri- 
vesce la orl-ce haină, se 
portă cu plăcere tamna 
și iarna.

Numai 1 fl. 75 cr. 
o pătură de cai, cari se vendă 
așa ieftină din causa desfiin
țăm fabricii. — Cine voesce 
să-și cruțe caii se cumpere 
renumitele

Pături de cai, 
decât cari niciodată nu se vor 
pute cumpăra mai bune, mai 
mari și maigrăse.

Numai 6 fl. 50 cr*
costă ună

V

elegantă, modernă, de tomnă și iarnă, lu
crată din stofă de Briinn în orl-ce mă
rime și colors, așaderă la olaltă:
1 pantalonii, 1 giletcă, 1 gherocn.

2 Qualitate
8 fi. 50.

6 fi. 50 «UJ®
Ca măsură la comandare e de ajunsă i 

lungimea pantalonului, grosimea pieptului , 
și lungimea mâneciloră, precum și feluîu 
colorei. Mustre nu se potă trimite, iledrece 1 
costumele suntă tote gata. 1

Aceleași costume pentru copii dela 6 până la 13 ani 
" .......-XJC *“ " n " ' ‘ ‘ torl-ce calitate suntă cu 2 fi. mai ieftine.

Transporturile cu „NACHNAHME“.

■Fiă-care comandă, fiă câtă de mică, să se facă cu precisiune și îngrijire. Ce nu’i place cuiva să ia înapoi, se pote schimba, seu se reîntorcă paralele. Comandele suntă a se adresa la

Versandt-Geschăft „zur ungar. Krone“, Wien, 5. Bezirk, Riidigergasse Nr. 1|12.
£

Tipografa A. MUREȘIANU, Brașovli


